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  بھرام رحمانی
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 !اش در سپاه پاسداران» برداران قاچاقچی«محمود احمدی نژاد و 
  )بخش چھارم(

    

 ئی داراۀ ست که مالک بخش عمدئیت و سرکوب و ترور و مافياسپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران، ارگان وحش

روی شبه نظامی است و ياين ارگان مخوف، ھم ارتش و ھم ن.  انتظامی کشور است-ھا و اختيارات نيروھای نظامی 

پاسداران ھم . ک و ھم دارای زندان ھای متعدد و زندانبان و شکنجه گران و کماندوھای مرگ استيدئولوژيھم ا

ف سازمان ھای اطالعاتی و ضداطالعاتی و جاسوسی را به عھده دارند و ھم سه قوه، يعنی مقننه، يدار وظاعھده 

و ھم در درون .  نظامی دست باال را داردۀس، وزارت خارجه و وابستيلو و قضائيه و ھم چنين در دستگاه پئیاجرا

و ھم به امر . ريستی انجام می دھدو برون از مرزھای کشور ھر وقت بخواھند دخالت نظامی و عمليات ترو

  .صادرات و واردات و قاچاق مواد مخدر و سالح نيز دست می زند

 ھای اقتصادی سپاه پاسداران بيش از ھميشه گسترش  عموما از زمان روی کارآمدن محمود احمدی نژاد، فعاليت

ارت رسيدند و بسياری از مناصب نژاد، فرماندھان سپاه به وز  اول رياست جمھوری احمدی  ۀدر دور. يافته است

 به مرور زمان ھم در دولت و ھم مجلس و ديگر ارگان ھای سياسی و مسألهاين .  کشور را اشغال کردندئیاجرا

  نژاد در انتخابات نھم و دھم رياست بسياری پيروزی احمدی .  کشور، روند پررنگ تری به خود گرفتئیاجرا

ه اند دست داشتن سپاه در نتايج انتخابات و سرکوب اعتراض خودجوش جمھوری را پيروزی سپاه دانسته و گفت

، به خاطر منافع مستقيم اقتصادی و سياسی و نظامی ٨٨ تقلب در انتخابات رياست جمھوری در سال ۀمردمی به بھان

  . اين ارگان مخوف نظامی بوده است

 ميليارد دالر قرارداد عمرانی و نفتی ١۵در حدود  صنايع نفت ايران است و با دولت  ۀ کار عمد اکنون پيمان سپاه ھم 

ن را به ا اسالمی، نقش سرکوب و ترور مخالف دوره ھای حاکميت جمھوریۀ که در ھمئیسپاه پاسداران، نيرو. دارد

  . عرصه ھای اقتصادی، سياسی، امنيتی، فرھنگی و ديپلماتيک شده استۀعھده داشته، به مرور زمان وارد ھم

ن ت کنترل خود دارد و مکالمات فعاال، دستگاه مخابرات کشور را از طريق اطالعات موازی تحسپاه در عين حال

  .سياسی و فرھنگی را تحت شنود و کنترل قرار می دھد
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سپاه با کسب موقعيت ويژه و امتيازات فراوان در اقتصاد کشور، در تصميم گيری ھای اقتصادی و در سياست 

  . می کندءفاگذاری کالن اقتصادی کشور نقش اي

به اين ترتيب، سپاه .  و زيرزمينی استئی فعاليت سپاه و فرماندھان آن در انباشت ثروت، ھمانند باندھای مافياۀنحو

  !ن و رقبای خود را با توسل به تھديد و زور و ترور کنار بزنداا دارد که به عناوين مختلف مخالفاين قدرت ر

، علنی تر و عيان تر از گذشته نشان داد و بيش ٨٨ اعتراضات سال سپاه، نقش سرکوبگری و آدم کشی خود را در

 و با حمايت از ٨٨اين ارگان، بعد از نمايش انتخابات . از پيش مورد توجه خامنه ای و احمدی نژاد قرار گرفت

ان نژاد، سھم کالنی گرفت و به قدرت اول اقتصادی کشور تبديل شد و بر تمامی اقتصاد اير دولت محمود احمدی 

  . شود نام برده می» اقتصاد سايه« که از آن، به عنوان ئیچنگ انداخت تا جا

اما اکنون با نزديک شدن نمايش انتخابات رياست جمھوری، اختالفات درون جناح اصول گرای حاکم باال گرفته و 

  .ديگر بھار دولت احمدی نژاد و سپاه به فصل خزان خود نزديک می شود

ی گويند محمود احمدی نژاد و نزديکانش برای شرکت در انتخابات آينده با معرفی نامزد، برخی از اصول گرايان م

 مطرح شده است و از ئی مشا  احتمال نامزدی اسفنديار رحيمۀ دربارئیپيش از اين گمانه زنی ھا. آماده می شوند

  .ی کند برای نامزدی در اين انتخابات برنامه ريزی مئیجمله حسن غفوری فرد گفته است مشا

ت دولت در أ ھيۀ جلسۀ، در حاشي٢٠١٣ جنوری ١٠ برابر با ١٣٩١دی ج ٢٠محمود احمدی نژاد، روز چھارشنبه 

او، در پاسخ خبرنگاری در  .شدار دادوگو با خبرنگاران به آنانی که در پی مداخله در انتخابات ھستند، ھ و گفت

  ».يت کند، مردم او را مديريت می کنندھرکس بخواھد مردم را مدير«: گفت» مھندسی انتخابات«مورد 

سپاه تنھا «:  ولی فقيه در سپاه، واکنش نشان داده و گفتۀدر واقع، احمدی نژاد نسبت به مواضع علی سعيدلو، نمايند

 ذاتی ما مھندسی ۀ کند و اين به معنای دخالت در انتخابات نيست، بلکه وظيف ن میييچارچوب ھا و معيارھا را تب

  ».ی انتخابات استمعقول و منطق

وليت داريم تا ؤاز االن مس«: غات سپاه، گفته بوديک روز قبل از آن نيز محمدعلی آسودی، معاون فرھنگی و تبلي

 ۀامسال فتنه و مشکالت ما قبل از انتخابات است و سپاه و بسيج و مجموع. ل کنيمون را کنتراسران فتنه و منحرف

  ».دکنن نيروھای مسلح در اين زمينه کار می

کيد به نقش محوری شورای نگھبان در انتخابات، برای أ با ت،١٣٩١دی ج ١٨در اين ميان، خامنه ای روز سه شنبه 

  ».د انتخابات بايد آزاد باشدئيھی نگو«: ن کرده و تشر زدييکانديداھا شرايط تع

ی مردم را أتواند ر روھی نمی ھيچ گ«:  خامنه ای در سپاه پاسداران گفتۀنژاد، در واکنش به اظھارات نمايند احمدی 

 چه ٩٢تا مصلحت نظام در انتخابات سال «: ای را چنين داد  رفسنجانی نيز پاسخ سخنان ديروز خامنه ».مديريت کند

  ».باشد

 طلبان بخواھند در انتخابات مداخله کنند،  نژاد و اصالح شدار داد که اگر نزديکان احمدی و قضائيه نيز ھۀس قوئير

   فتنه با آن برخورد خواھد شدھم چون جريان

 ،»انتخابات آزاد« بر ضرورت برگزاری ، ای سايت اکبر ھاشمی رفسنجانی يک روز پس از اظھارات علی خامنه

  .کيد کردأ ت١٣٨٨و رد انتخابات سال » شورای فقھی« تشکيل ،»وحدت ملی«تحقق شعار 

 رفسنجانی با گروھی از فرھنگيان منتشر دی ھاشمیج ١٢دی، گزارشی از ديدار ج ٢٠اين سايت روز چھارشنبه 

  . نژاد است  ای و محمود احمدی ھای غيرمستقيمی به علی خامنه  ھا و انتقاد کرده که حاوی کنايه
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 ادعا کرد تمام ، ھاشمی مبنی بر برگزاری انتخابات آزادۀاين گزارش پس از آن که خامنه ای در واکنش به خواست

  . منتشر شده است، گذشته آزاد بوده سال٣٣انتخابات برگزار شده در 

 سال سرطانماه  ٢۶ ۀکيد او بر مواضع خود در نماز جمعأسايت ھاشمی، در بخش ديگری از گزارش خود بر ت

  . انتخابات نبوده است، روی داد٨٨ آن چه در سال ، اشاره کرده و به طور تلويحی نوشته١٣٨٨

در جمھوری ) مجلس خبرگان (١٣٨۶ تا ١٣۵٨ت سال از انتخابا» ی مردمأشيرينی ر«سايت رفسنجانی، از 

  . نکرده است١٣٨٨ای به انتخابات جنجال برانگيز سال  اسالمی نوشته و ھيچ اشاره

 ۀوارد انتخابات سال آيند» مصلحت«و » ضرورت«در اين گزارش، ھم چنين نوشته شده ھاشمی رفسنجانی بنابر 

  » چيست؟٩٢ در انتخابات بايد ديد مصلحت نظام«رياست جمھوری خواھد شد و 

در ( حضور مردم ۀمعجز«نژاد کرده و نوشته  ھای تندی نيز متوجه محمود احمدی  سايت ھاشمی به نقل از او، انتقاد

  ». تھديدی برای نظام بسازد، ھزاره سوم نيست که با آن ھمه درآمدۀاز جنس معجز) انتخابات

مسير انتخابات آزاد را ھموار کنند و اگر ھفت ھزار ميليارد خواسته » سران نظام«ھاشمی رفسنجانی، در ادامه از 

  .که گويای وضع امروز است» رياضت اقتصادی«شود   بدون حضور مردم نتيجه می ،دالر ھم داشته باشند

کيد کرده است که بايد به صالحيت نامزدھای انتخابات رياست أ حکومت اسالمی، تۀ قضائيۀس قوئياز سوی ديگر، ر

در »  ھای غيرمعمول و غيرمعقول از راه« ھای سياسی بخواھند  شدار داد که اگر گروهوه شود و ھجمھوری توج

  .با آن برخورد خواھد شد» جريان فتنه«انتخابات عمل کنند، ھم چون 

:  جمھوری اسالمی گفته استئی مقامات عالی قضاۀبه گزارش روابط عمومی قوه قضائيه، صادق الريجانی در جلس

 انتخابات شوند که در آن صورت ۀ ھای غيرمعمول و غيرمعقول وارد صحن  است بخواھند از راهبرخی ممکن«

  ».والن قانونی انتخابات و البته مردم با بصيرت، آن ھا را سر جای خود خواھند نشاندؤمس

ز اين به ھمان طور که جريان فتنه را با بصيرت سر جای خود نشاندند ا«: س دستگاه قضائی، اضافه کرده استئير

  ».نشانند  و انحرافی را سر جای خودشان می  بعد نيز ھر نوع جريان فتنه

 ھای غيرمعقول و غيرمعمول و  توانند از راه  کنند می  اگر کسانی گمان می«: شدار داده استوصادق الريجانی، ھ

  ». را به نظام تحميل کنند، خواب و خيال شان تعبير نخواھد شدئیغيرقانونی کانديدا

با شرکت جريان ھای » دولت ائتالفی« ولی فقيه در سپاه پاسداران، در واکنش به پيشنھاد تشکيل ۀعيدی نمايندس

او، پيشنھاد کرده که » .بعيد است به نتيجه برسد« خوبی است اما ۀمختلف اصول گرايان اظھار داشته که اين، ايد

 و پااليش عملکرد ئیحور بازسازی گفتمان اصول گرادولت اصول گرا بر م «ۀاصول گرايان در انتخابات آينده، ايد

  ».ھا را به حداقل برسانند رقابت و تعداد نامزد«را مدنظر قرار دھند و » آنان و آمدن با شعاری نو

خواھم که اين  من می .  کانديدا را ندارد١۵ من به اصول گرايان اين است که اين جريان ظرفيت ۀتوصي«: او، افزود

  ». تکليف دست بردارند و عقالنی فکر کنندافراد از احساس

، گفته است ٩٢ اصول گرايان برای انتخابات رياست جمھوری ۀ ائتالف سه نفرۀعلی اکبر واليتی، يکی از سه چھر

به . اين سه نفر توافق کرده اند که در نھايت فقط يکی از آنان نامزد انتخابات شود و دو نفر ديگر از او حمايت کنند

تی، او و محمدباقر قاليباف و غالمعلی حداد عادل که اين ائتالف را تشکيل داده اند، بنا دارند ھنگام نامزدی  واليۀگفت

 خبرگزاری مھر، واليتی به ۀبه نوشت.  خود را معرفی کنندۀ ايران، کابينۀبرای انتخابات رياست جمھوری آيند

» وحدت اصول گرايان« قصد اين ائتالف تالش برای تلويزيون خبری الميادين که از لبنان پخش می شود، گفته است

 .است
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از اين ھا، سال  او پيش . واليتی، در حال حاضر مشاور خامنه ای رھبر حکومت اسالمی در امور بين المللی است

  . حکومت اسالمی بودۀ شمسی، وزير خارج٧٠ و ۶٠ھا در دھه ھای 

طبق گزارش ھای رسانه ھای نزديک به . ين ائتالف است اۀاين نخستين اظھارنظر علنی علی اکبر واليتی دربار

 اصول گرا، در ھفته ھای ۀ عمدۀاکبر واليتی و محمدباقر قاليباف، سه چھر اصول گرايان، غالمعلی حدادعادل، علی

  . معروف شده است٢+١گذشته با يکديگر ائتالفی تشکيل داده اند که به ائتالف 

از »  درصد۶٠«نشان می دھد او ھمراه با قاليباف و واليتی، » نظرسنجی ھا«که  گفته استغالمعلی حدادعادل نيز 

  . خود اختصاص خواھند دادآرای مردم در يازدھمين انتخابات رياست جمھوری ايران را به

 نيز نامزد بودند که محمود ٨۴نفره، قاليباف و واليتی پيش تر در انتخابات سال  ھای اين ائتالف سه  از بين چھره 

علی اکبر واليتی، پس از ورود اکبر ھاشمی رفسنجانی به آن انتخابات، از نامزدی خود . احمدی نژاد پيروز آن شد

 ۴محمدباقر قاليباف، در صحنه باقی ماند و در دور اول آن با بيش از . ھاشمی کنار رفتانصراف داد و گفت به نفع 

  .ی، پس از اکبر ھاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد و مھدی کروبی، چھارم شدأميليون ر

د اصول  کناره گيری نامزدھا به نفع يک نامز نيز اغلب اصول گرايان در پی تشکيل يک ائتالف و نھايتاً ٨۴در سال 

نژاد به اين رويه رضايت نداد و بدون   ای اصول گرا و فعاالن سياسی، محمود احمدی   چھرهۀگرا بودند اما به گفت

  . انتخاباتی خود را پيش بردۀشرکت در جلسات انتخاباتی اصول گرايان، برنام

نژاد،  نی، محمود احمدی در آن انتخابات، اصول گرايان در گروه ھای جداگانه از نامزدی اکبر ھاشمی رفسنجا

 چند روز مانده به ئیرضا.  حمايت کردندئیمحمدباقر قاليباف، علی الريجانی، علی اکبر واليتی و محسن رضا

  .انتخابات از نامزدی خود انصراف داد

، محمدرضا باھنر، منوچھر متکی نيز به عنوان ئیدر گزارش ھا، ھم چنين از مصطفی پورمحمدی، محسن رضا

  . نام برده شده است٩٢احتمالی اصول گرايان در انتخابات رياست جمھوری آينده در خرداد نامزدھای 

ن ييدر حالی که طی ھفته ھای اخير از سوی برخی از سپاھيان برای ورود اصالح طلبان به انتخابات شروطی تع

وانند مانند سايرين در شده بود، اينک فرمانده سپاه پاسداران می گويد اگر آنان دست از تندروی بکشند، می ت

  .انتخابات حاضر شوند

، با تقسيم بندی ١٣٩١ سنبله ٢٨ - ٢٠١٢مبر  سپت١٨ل سپاه پاسداران، سه شنبه محمدعلی جعفری، فرمانده ک

 طلبان نسبت به  اصالح طلبان به دسته ھای مختلف گفته است که برخی از آن ھا تندرو ھستند اما ساير اصالح

کيد کرده که اگر اصالح طلبان دست از تندروی بکشند، می أوی ت.  اند براز پشيمانی کردهتندروی ھای اين گروه ا

  .توانند مثل سايرين در انتخابات حاضر شوند

س جمھور پيشين در انتخابات ئيی دادن سيدمحمد خاتمی، رأتقسيم بندی اصالح طلبان به تندرو و ميانه بعد از ر

  .ح طلبان پررنگ شد از اصالئیمجلس نھم، در ميان طيف ھا

گوی اخير خود با خبرگزاری ايسنا، نامی از افراد شاخص اصالح طلب  و ھر چند فرمانده سپاه پاسداران در گفت

خاتمی حلقه برانداز نظام جمھوری «:  ولی فقيه در سپاه گفته استۀ گذشته مشاور عالی نمايندۀنياورده، اما ھفت

ی نکرده بلکه خود او اصل جريان برانداز است و با اين پيشينه نمی تواند اسالمی است؛ وی با جريان برانداز ھمراھ

  ».برای انتخابات رياست جمھوری کانديدا شود

سال ھا بايد بگذرد تا وی وفاداری خود به «: کيد کردهددانسته و ت» سياه« سياسی خاتمی را ۀيدهللا جوانی، کارنام

  ». اش به نظام را ثابت کرده استئیای گذشته فقط بی وفانظام اسالمی را ثابت کند چرا که وی طی سال ھ
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، موضع ١٣٩٢ ولی فقيه در مورد حضور سيدمحمد خاتمی در انتخابات سال ۀقبل از اين که مشاور عالی نمايند

 برای بازگشت به نظام برای افرادی که ئی رھبر حکومت اسالمی گفته بود راه ھاۀگيری کند، علی سعيدی، نمايند

  . وجود دارد، فتنه سکوت کرده يا به طور غيرمستقيم در مقاطعی از آن حمايت کردنددر جريان

به » اقرار آشکار«کيد کرد و خواست که آن ھا با أاين افراد ت» توبه« خامنه ای در سپاه پاسداران، بر لزوم ۀنمايند

  .جتماعی و سياسی بپردازندبه پذيرش اصول و مبانی نظام، به فعاليت در عرصه ھای ا» تعھد«اشتباھات خود و 

 اين فعاليت ھا دو شرط گذاشت؛ يکی اين که وی از ملت ايران عذرخواھی ۀسعيدی، برای ورود خاتمی به عرص

  .کند و ديگر آن که اشتباھات گذشته را ديگر تکرار نکند

می » ز اين ھمه خيانتپس ا« امر نيز تندتر از جوانی گفته که اگر محمد خاتمی   فرمانده سپاه ولی،ابراھيم جباری

  ».بايد جلوی مردم زانو زده و بگويد غلط کردم«خواھد به ميان مردم باز گردد، 

اگر ديگران دفاع «:  سپاھيان در سياست را مجاز می داند بلکه به صراحت می گويدۀيدهللا جوانی، نه تنھا مداخل

  ».ستسپاه در تھديدات نرم را دخالت می شمارند، آری سپاه دخالت کرده ا

کيد کرده و حتی أت» سياسی« سپاه در امور ۀمداخل» مشروعيت« خامنه ای در سپاه بارھا بر ۀعلی سعيدی، نمايند

او، » .حضور اعضای سپاه در انتخابات و مجلس به نوعی پاسداری از سنگر انقالب خواھد بود«: گفته است

 سياست نظام را به چالش بکشند و به انتخابات دشمن دنبال اين است که مردم در انتخابات«شدار داده است که وھ

  ». اميد بسته است١٣٩٢

عسکراوالدی، از موسوی و کروبی  .در اين ميان، جدل ميان شريعتمداری، عسکراوالدی و احمدی نژاد جالب است

تر کرده دفاع کرده است در حالی که حسين شريعتمداری و طرفداران احمدی نژاد به او تاخته اند و ھمديگر را رسوا

  .اند

 حکومت اسالمی، اين روزھا با اظھاراتش در خصوص ميرحسين ۀراوالدی مسلمان، اين پدرخواندکحبيب هللا عس

 و پافشاری بر سخنان ٨٨کيد بر فتنه گر نبودن اين دو نامزد انتخابات رياست جمھوری سال أموسوی و کروبی و ت

  . خبرساز رسانه ھا بدل شده استۀخود، به چھر

ب هللا تا اسدهللا، يراوالدی ھا؛ از حبکعس«ارش خود با عنوان  بود که در گزئی ابتکار، يکی از روزنامه ھاۀروزنام

ن روزھا در کانون تحوالتی قرار گرفته اند که ھم از نوع يراوالدی اکبرادران عس«: نوشت» ادران خبرسازبر

 کاری خود ۀسال ھا اگرچه ھر کدام در حوزن ي اۀالبته در ھم. ابی می شوند وھم از نوع اقتصادیياسی ارزيس

ت ھای يچنان که برخی فعال. ز کشانده انديگر نيت ھای آنان را به حوزه ھای ديمشغول بوده اند، اما برخی فعال

است يز انتقادات اسدهللا اقتصادی را در حوزه سيز منتسب می کنند و زمانی نياسی را گاه به اقتصاد نيب هللا سيحب

راوالدی پرداخته و در ککرد اسدهللا و حبيب هللا عساين روزنامه در گزارش خود، به بررسی عمل» .دف می کننيتعر

وی روز «ر اوالدی پرداخته و می نويسد کشده به بخشی از سخنان اسدهللا عسی که به آن ھا ئخصوص حمله ھا

 و راوالدی، در گفتکاسدهللا عس .كنم ی س را رد ميعات ارتباطم با انگليه شايكل: ن ادعاھا را رد کرد و گفتيگذشته ا

ه مطالبی كه در يكل: س، گفتيت حامی دولت مبنی بر ارتباط وی با سفارت انگليلنا، در واكنش به مطالب سايگو با ا

چ يمن ھ: او، اظھار داشت. ب می كنميس مطرح شده دروغ محض است و ھمه آن ھا را تكذيمورد ارتباطم با انگل

ت أي ھ٢س بردم و يت تجاری به انگلأي ھ٢ش ي سال پ١۵ ام تنھا  اسی نداشتهيت سيام و فعال ندهاست نخوايگاه درس س

ست بنده می خواھم تا يس اقامت كنم درست نين كه گفته شود من می خواھم در انگليا: او، افزود. ران آوردميھم به ا

س مسدود يش در انگليه حساب ھايكه كلن يان ايتلفه، با بؤعضو شورای مرکزی حزب م. ان بمانمريآخر عمرم در ا
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م بلوكه يس سفری نداشته ام و پول ھايزا نداده اند و به انگلي سال است به من و٢حدود : شده است، خاطر نشان كرد

  » . برای سال ھای گذشته است، كه از من در رسانه ھای غربی نشان داده اندئیشده است و عكس ھا

 ھفت اصالح طلب به ۀر اوالدی پرداخته بود و در گزارش خود به نامکه به عسھم ديگر روزنامه ای بود کاعتماد 

راوالدی بر مواضع کهللا عس ب يحب«: ، نوشت»تلفهؤر ميسرسختی پ«او اشاره کرده و در گزارش خود تحت عنوان 

من، م كه يت منصفه می گوأيك عضو ھيبه عنوان «د كرد و گفت كه يكأ موسوی و كروبی تۀن خود درباريشيپ

روان خط امام و رھبری در ي پۀركل جبھيسنا، دبيبه گزارش ا» . مجرم نمی شناسم٨٨موسوی و كروبی را در فتنه 

لب بام بودن «از » توبه «ۀری از سوريان تفسي اسالمی، با بۀتلفؤ با حضور جمعی از طرفداران حزب مجلسه ای

ن كه يخ به ھمان صورت كه بوده است و ايان تاريفش برای بي، خدمات بنی صدر، احساس تكل»آفتاب عمرش

امده، يرفسنجانی به راحتی برای انقالب به دست ن داند و معتقد است ھاشمی  موسوی و كروبی را برادر خود می 

  ».ان در كشور دانستير خود را از وجود آزادی بيسخن گفت و انتقادات به مواضع اخ

اين روزنامه در ستون . تلفه حمله کرده استؤ اوالدی و حزب مرکايران، در دو مطلب جداگانه به عس ۀاما روزنام

يه حزب تو ايران «: ناميده و می نويسد» حزب آرزو به دل ماندگان سياسی«طنز شيپورچی خود به کنايه آن ھا را 

و ھر دوره قراره که يه کانديد قدرت مند معرفی کنه » حزب آرزو به دل ماندگان سياسی«داريم که بھش می گن 

ردن ک! ئیحتی بندگان خدا چند بار جوان گرا! ی نميارنألی نمی دونم چرا حتی تو انتخابات شورای محالت ھم رو

 مربوط به دوران مشروطه بودن رو عوض کردن و چند عضو جوون آوردن که از هو چند تا از اعضای پيرشونو ک

به فعاليت ھای اقتصادی آن ھا به کنايه نوشته  اين ستون در ادامه با اشاره ۀنويسند» !زمان رضا شاه تو حزب بودن

  ». شما که اجناستونو ارزون نمی فروشيد خودتونم ارزون نفروشيداقالً «

جمھوری خواھان . فقط به جناح اصالح طلبان حکومتی محدود نمی گردد» انتخابات آزاد«در چنين شرايطی، بحث 

گويا . وھم پراکنی به حکومت اسالمی حاصل ديگری نداردبحثی که غير از ت. و ليبرال ھا نيز ھمين بحث را دارند

اين حکومت جانی، پس از سی و چھار سال سانسور و سرکوب، ترور و آدم کشی، دزدی و غارتگری، از طريق 

  ! تن به خواسته ھای مردم می دھد؟،انتخابات آزاد

 ترس و ھراس ۀ ای نشان دھندسألهمبی شک، سياست تھديد و قلدری که سران سپاه در پيش گرفته اند قبل از ھر 

از سوی ديگر، ورود بيش از پيش .  است٨٨سران حکومت اسالمی، از بروز اعتراضات مردمی ھمانند سال 

برادران قاچاقچی احمدی نژاد و رھبرشان به مسايل سياسی کشور، موقعيت متزلزل حکومت اسالمی را به نمايش 

  .می گذارد

  ٢٠١٣ جنوریت و سوم  بيس-  ١٣٩١ دلوچھارشنبه چھارم 

  .ادامه دارد

 

 


